
 REFERAT: 

 Til stede:  Saga, Røskva, Ole, Odin, Pink, Aja, Ulrik  (Fjølvars far), Søren (Urors far). 

 Punkt  Uddybning  Opgave 

 Præsentation af den 
 nye bestyrelse 

 Vi tager en bordet rundt. 

 Fastsættelse af dato 
 for næste møde 

 Næste møde er d. 16. juni kl. 19.30-21 

 Valg af Gruppeleder  Røskva og Saga blev valgt som 
 gruppeledere af ledergruppen og skal 
 godkendes af bestyrelsen. 
 Bestyrelsen godkendte valget. 

 Ledersituation og opd. 
 fra gruppeledere 

 Efter sommerferien ser situationen 
 formentlig sådan her ud: 
 Mini: Jord, Frigg og Sagitta 
 Junior: Pink, Rønn og Hugin 
 Trop: Bestla, Odin og Thor. 
 Alle har brug for 1-flere ledere. 
 Der er ønske fra flere tropsspejdere 
 om at blive leder-assistenter hos 
 minierne. Saga har talt med korpset 
 om, hvordan man gør, hvis man har 
 spejdere der vil det. Over 15 intet 
 problem. Under 15 skal bestyrelsen 
 lave nogle retningslinjer og information 
 til forældre, så de unge ved, hvad de 
 går ind til. 

 I forhold til rekruttering har Saga og 
 Røskva talt om flyers, plakater og 
 senest at oprette en instagram. 
 Sidstnævnte kræver at vi orienterer 
 forældre og undersøger hvilke regler 
 der er hos korpset. 

 Tropsspejdere, der umiddelbart er 
 interesseret I at blive hjælpere: Bifrost, 
 Gefion, Aja, Edda, Bølge, Ægir, Mist. 
 Vi taler om, hvor gammel man skal 
 være for at være hjælper i de 
 forskellige grene. Mini er ikke et 
 problem, man skal være lidt ældre 
 med junior og troppen kræver at man 
 er over 18 år. 

 Vi taler om hvordan vi kan rekruttere. 
 Det er nemmere, hvis man gør det 
 meget specifikt – det man søger. 

 - Bestyrelsen skal have 
 udformet et skriv omkring 
 regler for at spejdere (troppen) 
 kan være leder-assistenter i 
 gruppen. 
 - Røskva laver papir-materiale 
 færdig. 
 - Vi laver instagram mhp at 
 fange 16-30. 
 - mail med specifikke behov til 
 forældrene 
 - få på hjemmesiden, hvad vi 
 mangler specifikt i de 
 forskellige grene. 
 - få oprettet en 
 kompetenceliste hos 
 forældrene. Odin laver en 
 google analytics og får 
 forældrene til at byde ind. Vi 
 taler om, at man opdaterer den 
 en gang om året på 
 forældremøderne i september. 
 - grenleder skal undersøge 
 hvilke specifikke behov de 
 mangler (gruppeleder 
 kontakter grenledere). 



 Kunne man fx skrive meget specifikt 
 ud til forældre, hvad det er vi har 
 brug? Forslag om at tage det op på 
 ledermøde, hvad vi helt præcist har 
 brug for i gruppen. 

 Opdatering fra Ole  Vi gennemgår det foreløbige 
 regnskab. Ser umiddelbart fint ud. Der 
 mangler stadig en del der skal betale 
 for SL22. 

 Budget til 
 grejopdatering 

 Saga og Røskva udnyttede at der var 
 20% i spejdersport og har indkøbt 
 stjernetelt, gryde, pande, 
 brændekløver og sisal til især SL22. 
 Vi mangler at få afdækket vores behov 
 for telte og herefter at få indkøbt (evt. 
 skaffet penge til det). 

 - Søren undersøger om han 
 har et gasblus, som vi måske 
 kan få med. 
 - Saga og Røskva skriver ud til 
 grenene og samler input og 
 finder ud af hvordan vi kan få 
 indkøbt telte til gruppen. Det er 
 godkendt at vi kan bruge op til 
 65.000 foreløbigt. 

 Kursusønsker fra 
 ledere 

 Gruppeledere sender som regel leder 
 afsted uden at snakke med 
 bestyrelsen, medmindre de er lidt 
 dyrere. 
 Vi har en leder der gerne vil afsted på 
 et ”praktisk ledelse”-kursus (ca. 2.000 
 kr pr. deltager), samt gruppeledere der 
 gerne vil på kursus (ca. 1.200 pr 
 person). 
 Bestyrelsen tænker, at vi bare skal 
 have sendt nogle ledere afsted med 
 den beholdning vi har pt. Skulle vi 
 senere havne i en situation, at der 
 ikke er så mange penge, må vi lave en 
 pulje. 

 Bestyrelsens arbejde  Der er ikke nok tid til mødet til at 
 gennemgå punktet, men vi tog en kort 
 snak om det og aftaler vi prioriterer at 
 det er et punkt på næste dagsorden. 


